VILLES EN TRANSITION : Đối tác của phát triển đô thị và hội nhập xã
hội Việt Nam
Phần trình bày của Tổ chức VeT-VN
(Villes en Transition - Các Thành Phố đang Chuyển Tiếp)
BỐI CẢNH :
Việt Nam đang đối mặt với nền kinh tế thị trường - tạo ra sự giàu có nhưng đồng thời cũng
gây ra những tổn thất về xã hội và môi trường : gia tăng bất bình đẳng, gia tăng khoảng
cách giữa người giàu và người nghèo, phân cực hoá lãnh thổ, đô thị hoá ngoài tầm kiểm
soát, mất trật tự xã hội.
VeT, đối tác của người dân, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ, khởi xướng mô hình
dựa trên sự huy động các nguồn lực của địa phương và sự phối hợp các hoạt động đa ngành
như quy hoạch, xã hội học, kinh tế học đô thị nhằm cải thiện rõ nét điều kiện sống, từ đó
góp phần hạn chế các bất bình đẳng ở đô thị.
MỤC ÐÍCH và CÁC MỤC TIÊU
Cải thiện điều kiện sống ở đô thị bằng cách hỗ trợ người nghèo hoà nhập vào quá trình đô
thị hoá và phát triển kinh tế.


Mục tiêu 1 : đối với chính quyền địa phương, xúc tiến các cách làm mới trong lĩnh
vực quy hoạch đô thị có lồng ghép các yếu tố kinh tế-xã hội.



Mục tiêu 2 : đối với người dân, đẩy mạnh sự tham gia đóng góp tích cực (thời gian,
tài chính, công lao động) của họ vào quá trình phát triển của địa phương

CÁC HOẠT ÐỘNG TIÊU BIỂU
1.

Các dự án nhỏ về phát triển đô thị và xã hội mang tính thí điểm trong đó VeT và các
đối tác tại địa phương cùng thống nhất về nguyên tắc và phương pháp triển khai thực
hiện dự án.

2.

Nghiên cứu-Hành đông : nghiên cứu (hợp tác với các cơ quan nghiên cứu của Việt
Nam) các vấn đề quan trọng mà các dự án cũng như các cấp chính quyền đang gặp
phải.?

CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH ÐỘNG
1.

Bám sát thực tế của địa phương (khảo sát kinh tế-xã hội, điều tra..)

2.

Tham gia có hệ thống của các bên trong dự án (chính quyền địa phương, các tổ chức
đoàn thể, người dân)

3.

Nâng cao năng lực của địa phương (tổ chức các khoá tập huấn, giao lưu trao đổi kinh
nghiệm)

4.

Huy động các nguồn lực của địa phương (nhân lực và tài lực)

CÁC VẤN ÐỀ GẶP PHẢI
Dựa trên những ví dụ cụ thể (trong các dự án do VeT hỗ trợ)

CÁC KẾT QUẢ ÐẠT ÐƯỢC
Dựa trên các kết quả đạt được trong các dự án do VeT hỗ trợ
Trích tài liệu Hội thảo chuyên đề "Đô thị hóa và cuộc sống đô thị trong tương lai ở Việt
Nam - Bàn về không gian công cộng trong đô thị" tháng 08/2005

